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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy, Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy : 602, Kod pocztowy: 01-493, Poczta:
Warszawa, Miejscowość:m.st. Warszawa, Ulica: ul. Jana Kędzierskiego, Numer posesji: 3, Numer
lokalu: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bemowo (dzielnica), Strona
www: , Adres e-mail: biuro@kumiteklub.pl, Numer telefonu: 668006812,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Rafał Szomański
 
Adres e-mail: rszomanski@gmail.com Telefon: 668006812

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Karate, Mazowiecka Liga Karate

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.05.2021 Data
zakończenia

30.05.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Turniej w walkach Karate Kyokushin dla zawodników zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate
Województwa Mazowieckiego, który skierowany jest do dzieci i młodzieży z kategorii wiekowych
U9; U10 oraz U11 z całego Województwa Mazowieckiego.
. Podstawą realizacji projektu jest udział dzieci we współzawodnictwie sportowym, które to jest
nieodzownym elementem szkolenia i rozwoju.
Uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe, wagowe i ze względu na płeć, przystąpią do rywalizacji
wg przyjętego harmonogramu oraz określonych przepisów.
Dzieci z kategorii wiekowych U9, U10 będą miały walki na zasadach lekkiego kontaktu. Sędziowie
będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji używając klikierowych liczników trafień. Z
kolei dzieci z kategorii U11 będą rywalizować w formule ograniczonego kontaktu, czyli semikontakt.
Turniej sędziowany będzie wg przepisów Polskiego Związku Karate.

Zostanie opracowany regulamin imprezy, przeprowadzona zostanie rejestracja oraz weryfikacja
uczestników za pomocą systemu informatycznego. Zwycięzcy otrzymają puchary, pozostali na
podium medale oraz wszyscy zawodnicy na podium otrzymują dyplomy. Do pomocy przy organizacji
turnieju zostaną zaproszeni wolontariusze, oraz sędziowie z innych klubów.
Impreza ta zostanie zorganizowana oraz przeprowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi
obostrzeniami i wytycznymi MZ oraz GIS. Turniej zostanie zgłoszony do kalendarza Okręgowego
Związku Karate Województwa Mazowieckiego. UKS KUMITE zrzeszony jest w PZK i OZK WM, w
związku z powyższym może zorganizować i przeprowadzić opisywany turniej.

Miejsce realizacji

Hali Sportowa OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział 250 osób 100% Lista obecności, zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Szkolenie z zakresu Karate dla dzieci i młodzieży UKS Kumite prowadzi od września 2015 roku,
natomiast Instruktor UKS Kumite zajęcia prowadzi o stycznia 2011 roku, a jego przygoda z karate
rozpoczęła się w 1993 r.
UKS KUMITE organizuje i bierze udział w obozach letnich oraz seminaria szkoleniowych.
Jesteśmy członkiem, Polskiego Związku Karate, Okręgowego Związku Karate Województwa
Mazowieckiego, oraz Światowej Organizacji: World Fullcontact Karate Organization.
Główny trener klubu - Rafał Szomański w 2018 brał udział w Mistrzostwach Świata Ashihara Karate
w Kazachstanie jako sędzia.
W ramach propagowaniu sportu, idei karate i zdrowego trybu życia uczestniczymy w różnych
piknikach, pokazach, czy specjalnych wydarzeniach organizowanych przez dzielnice, szkoły czy
prywatne podmioty.
Dla członków klubu i ich rodzin organizujemy cykliczne treningi dzieci z rodzicami, na którym to
rodzice trenują ze swoimi dziećmi. Jest to idealna forma by rodzice mogli przekonać się jak wygląd
prawdziwy trening karate.
Obecnie w kubie zrzeszonych jest 130 członków

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

UKS KUMITE zorganizował następujące turnieje w walkach karate:

SABAKI Cup 2017 - 70 uczestników z 4 klubów
SABAKI Cup - Otwarty Turniej Ashiahra Karate 2018r. - 130 uczestników z 6 klubów
Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP dla dzieci i młodzieży z m.st. Warszawy, szczególnie z
Dzielnicy Ochota 2019 - 150 uczestników z 8 klubów
Otwarty Turniej Ashihara Karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 2020r. -
140 uczestników z 11 klubów
Mazowiecka Liga Karate, Warszawa 2020r. - 100 uczestników z 9 klubów

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

wynajem Hali Sportowej Osir Włochy w Warszawie, wykorzystany zostanie sprzęt należący do klubu
m.in. maty, sprzęt ochronny dla zawodników ( atestowane kaski, ochraniacze) komputery,
Akcesoria sędziowskie ( numeratory, stopery, wagi itp. ) .
Zasoby ludzkie, które zostaną wykorzystane przy realizacji zadania to:
- nasi dorośli klubowicze, którzy bedą pełnili role obsługi technicznej (pilnujących czasu, kolejności
walk itp. )
- Sędziowie, osoby zaproszone z Okręgowego Związku Karate z uprawnieniami sędziowskimi

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Najem sali 1 000,00    
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2. Zakup pucharów 600,00    

3. zakup medali 1 000,00    

4. ubezpieczenie OC NNW 200,00    

5. dyplomy 200,00    

6. zabezpieczenie medyczne 600,00    

7. koszulki dla obsługi 500,00    

8. usługa cateringowa ( kawa, herbata,
kanapki)

400,00    

9. fotograf 500,00    

10. zakup głośnik z mikrofonem 1 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 500,00 5 000,00 1 500,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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